รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
อําเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,050,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม
14,349,945
1.งบบุคลากร
รวม
8,736,540
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
2,848,320
1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
725,760
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร ให้แก่ นายกเทศมนตรี
ตําบลแม่สายมิตรภาพ และรองนายกเทศมนตรีตําบล
แม่สายมิตรภาพ
- นายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800.- บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600.- บาท
- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,840.- บาท
จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน เป็นเงิน 380,160.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29
1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
จํานวน
180,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร ให้แก่ นายกเทศมนตรี
ตําบลแม่สายมิตรภาพ และรองนายกเทศมนตรีตําบล
แม่สายมิตรภาพ
- นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000.- บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท
- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500.- บาท
จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน เป็นเงิน 108,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29
1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน
180,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร ให้แก่ นายกเทศมนตรี
ตําบลแม่สายมิตรภาพและรองนายกเทศมนตรีตําบล
แม่สายมิตรภาพ
- นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000.- บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

บาท

- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500.- บาท จํานวน 12
เดือน จํานวน 2 คน เป็นเงิน 108,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29
1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ
นายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
- เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,080.- บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,960.-บาท
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200.- บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29
1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่
- ประธานสภาเทศบาลฯ เดือนละ 15,840.- บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 190,080.- บาท
- รองประธานสภาเทศบาลฯ เดือนละ 12,960.- บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,520.- บาท
- สมาชิกสภาเทศบาลฯจํานวน 10 คนเดือนละ 10,080.-บาท
จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 1,209,600.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29
1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
1.2.1 เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ประกอบด้วย
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าสํานักปลัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร บุคลากร นักวิชาการสุขาภิบาล นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
เจ้าพนักงานธุรการ และ/หรือตําแหน่งตามแผนอัตรากําลัง
สามปี(พ.ศ.2558–2560)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29

207,360 บาท

1,555,200 บาท

รวม

5,888,220 บาท

จํานวน

3,107,940 บาท

1.2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล
ผู้มีคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน และเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของพนักงานเทศบาล 3 อัตรา ให้แก่
- ปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท
จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 67,200 บาท
- หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท
จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 67,200 บาท
- นิติกร เดือนละ 4,500 บาท
จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 54,000 บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(พชค.) ให้แก่ เจ้าพนักงาน
ธุรการ 1 อัตรา เป็นเงิน 9,060 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ29
1.2.3 เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่
- ปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท
จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 67,200 บาท
- รองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 42,000 บาท
- หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท
จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 67,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29
1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
ประกอบด้วย
- ประเภทตามภารกิจ 5 อัตรา ประกอบด้วย ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ)และพนักงานขับ
รถยนต์(ส่วนกลาง)
- ประเภททั่วไป 13 อัตรา ประกอบด้วย นักการภารโรง
คนงานทั่วไป(8 อัตรา) คนงานทั่วไปประจํารถขยะ (4 อัตรา)
และอื่นๆ ตามแผนอัตรากําลังสามปี(พ.ศ.2558–2560)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29

197,460 บาท

176,400 บาท

2,181,120 บาท

1.2.5 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(พชค.)ให้แก่
พนักงานจ้าง
- ประเภทตามภารกิจ 3 อัตรา และ ประเภททั่วไป 13 อัตรา
ตามแผนอัตรากําลังสามปี(พ.ศ.2558–2560) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับ พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดสํานักปลัดเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ จํานวน 29 อัตรา ทําให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29
2.1.2 ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการสภาเทศบาล
ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการสภาเทศบาล เช่น
คณะกรรมการแปรญัตติฯลฯ ตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29
2.1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสํานักปลัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29
2.1.4 ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ ในสํานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29
2.1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ ในสํานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29

จํานวน

225,300 บาท

รวม
รวม

4,071,905 บาท
805,755 บาท

จํานวน

440,755 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

2.2 ค่าใช้สอย
รวม
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จํานวน
2.2.1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
จํานวน
250,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ในการ
ส่งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29
2.2.1.2 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ของเทศบาลทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ และ
ค่าจ้างทําป้ายโฆษณาพร้อมติดตั้งค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29
2.2.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ
จํานวน 611,150.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น
-จ้างเหมาตัดหญ้า จํานวน 75,000 บาท
-จ้างเหมาเก็บขยะในที่และทางสาธารณะ
จํานวน 75,000 บาท
-จ้างเหมาคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อทําปุ๋ยหมักอินทรีย์
จํานวน 75,000 บาท
-จ้างเหมาดูแลแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง
จํานวน 75,000 บาท
-จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม
จํานวน 75,000 บาท
-จ้างเหมาแม่บ้านทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
จํานวน 83,000 บาท
-จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 60,000 บาท
รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการกําจัดปลวกแมลงต่างๆ ค่าจ้างเหมา
บริการขุดลอก ค่าจ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ยากไร้ และค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ ตามความจําเป็นและความเหมาะสม จํานวน 93,130
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29

1,811,150 บาท
926,150 บาท

2.2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทําและพัฒนาเว็บไซด์
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ จํานวน 5,000.- บาท
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การบริหารงานของเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ และแบบตรวจรับรองมาตรฐานปฏิบัติ
ราชการ อปท.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 123 ข้อ 16
2.2.1.5 ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการสอบ
เขตรังวัดที่ดินสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการดําเนินการสอบ
เขตรังวัดที่ดินสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 125 ข้อ 27
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
2.2.2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จํานวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้ง
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
รับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ ทัศนศึกษาดูงาน
หรือคณะบุคคลหรือร่วมประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ต่าง ๆ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29
2.2.2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29

45,000 บาท

2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.2.3.1 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ทําละเมิดในการปฏิบัติ
หน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)หน้า 104 ข้อ 2
2.2.3.2 ค่าใช้จ่ายการส่งคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถ
ของ อปท.ก่อให้เกิดความเสียหาย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
กรณีรถของ อปท. ก่อให้เกิดความเสียหาย(ตามหนังสือ มท
0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 104 ข้อ 3
2.2.3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ความปรองดรองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น และของคน
ในชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)หน้า 135 ข้อ 10
2.2.3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวทีสาธารณะ/ประชาพิจารณ์
เพื่อจัดทําเวทีประชาพิจารณ์ในหมู่บ้านของเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพทําให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร,พ.ร.บ.ขุดดินถมดินและอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 133 ข้อ 5
2.2.3.5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ,ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 134 ข้อ 7
2.2.3.6 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับขยายเวลา
การให้บริการประชาชนและการให้บริการในเชิงรุก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของเทศบาล โดยปรับ
ขยายเวลาให้บริการในวันหยุด ราชการและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)หน้า 125 ข้อ 24

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

2.2.3.7 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมร่วมกันในงานรัฐพิธี และ
งานวันสําคัญของชาติ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและมีโอกาสทํากิจกรรมใน
งานต่างๆ ร่วมกัน เช่น วันพ่อแห่งชาติ ,วันแม่แห่งชาติ
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)หน้า 83 ข้อ 5
2.2.3.8 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี(คดีแพ่ง คดีอาญา
คดีปกครอง และอื่นๆ)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดี(คดีแพ่ง คดีอาญา
คดีปกครองและอื่นๆ)ในเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 104 ข้อ 1
2.2.3.9 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม
ด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม และทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัด
กิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม และทัศนศึกษา
ดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)หน้า 115 ข้อ 5
2.2.3.10 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ในระบอบประชาธิปไตย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเมืองการ
ปกครอง กฎหมายและการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตย ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)หน้า 133 ข้อ 3
2.2.3.11 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพและการทํางานของบุคลากรของเทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพและ
การทํางานของบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะการทํางาน
ร่วมกันเป็นประจําทุกปี เป็นการส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้มีคติการทํางานที่ดี มีศักยภาพการทํางานที่พัฒนาเพิ่ม
มากขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)หน้า 115 ข้อ 4

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

2.2.3.12 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประกอบพิธีทางศาสนาของ
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องใน
โอกาสต่างๆ ของเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 88 ข้อ 23
2.2.3.13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29
2.2.3.14 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด(กรณี ครบวาระ ยุบสภา
กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 134 ข้อ 8
2.2.3.15 โครงการกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชนและการอบรมเพื่อรักษา
ความสงบภายใน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการกฎหมายน่ารู้
สู่ชุมชน และการอบรมเพื่อรักษาความสงบภายใน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 133 ข้อ 4
2.2.3.16 โครงการห้องสมุดกฎหมาย เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการห้องสมุด
กฎหมายเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 80 ข้อ 11
2.2.3.17 โครงการอบรมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรม
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)หน้า 114 ข้อ 1

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

2.2.3.18 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล
การจัดทําแผนชุมชน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 134 ข้อ 6
2.2.4 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ
ตู้ และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในสํานักงาน
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเก็บ เอกสาร ซอง ธงชาติ
น้ําดื่ม กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ
เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรงถูพื้นไม้
กวาด สบู่ ผงซักผ้า น้ํายาล้างห้องน้ํา ถ้วยชาม ช้อนส้อม
แก้วน้ํา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29
2.3.4 วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่จําเป็นใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

1,070,000 บาท
120,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน เบาะ หัวเทียน ยางรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ใน
ประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29
2.3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่า น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับใช้กับ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และเครื่องฉีดพ่น
น้ํายาเคมีกําจัดยุง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29
2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดิสก์
ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง
เมาส์ แป้นพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29
2.3.8 วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
2.4.1 ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจําอาคารที่ทําการ หรืออาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)หน้า 126 ข้อ 29
2.4.2 ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ หมู่ที่ 4 หรืออาคารสถานที่ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 126 ข้อ 29
2.4.3 ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 126 ข้อ 29

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

385,000 บาท
250,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

2.4.5 ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณียภัณฑ์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อ
ดวงตราไปรษณีย์ หรืออื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 126 ข้อ 29
2.4.6 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ADSL
ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง ,ค่าต่ออายุ
เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็ปไซต์เทศบาล, ค่าเช่าบริการ airtime
,ค่าเช่าบริการ google earth, ค่าเช่าบริการ google drive
และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)หน้า 126 ข้อ 29
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้)
เพื่อใช้ในการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเชล)ขนาด 12 ที่นั่ง
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป คือ
1. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
2. เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
3. มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ
4. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง
และพ่นกันสนิม(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้า 123 ข้อ 17
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens
พร้อมจอและอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด (จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561 )
หน้า 131 ข้อ 49

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม

1,442,500 บาท
1,442,500 บาท

จํานวน

1,294,000 บาท

จํานวน

33,000 บาท

3.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ราคา เครื่องละ 3,100 บาท จํานวน 5 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 131 ข้อ 48
3.1.4 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ และทรัพย์สินอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 126 ข้อ 29
4. งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจยั ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/
หรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 126 ข้อ 29
5. งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
5.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม จํานวน 50,000.บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางสําหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอําเภอแม่สาย(จะดําเนินการได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้วตามหนังสือ
ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)หน้า 126 ข้อ 28

จํานวน

15,500 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

79,000 บาท
79,000 บาท
50,000 บาท

5.2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จํานวน
5.2.1 -อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย
จํานวน 3,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันจักรี วันที่ 6 เมษายน
2559 ตามหนังสือ ที่ ชร 1018.1/ว1805 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2558 (จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้วตามหนังสือ ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 84 ข้อ 6
5.2.2 -อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย
จํานวน 3,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันฉัตรมงคล วันที่ 5
พฤษภาคม 2559 ตามหนังสือ ที่ ชร 1018.1/ว1805 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2558 (จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้วตามหนังสือ ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)หน้า 84 ข้อ 7
5.2.3 -อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย
จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ตามหนังสือ ที่
ชร 1018.1/ว1805 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
(จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แล้วตามหนังสือ ด่วนมาก ที่มท 0808.2/
ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 84 ข้อ 8
5.2.4 -อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย
จํานวน 3,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ตามหนังสือ ที่ ชร 1018.1/ว1805
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้วตามหนังสือ ด่วน
มาก ที่มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 84 ข้อ 9

29,000 บาท

5.2.5 -อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย
จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ตามหนังสือ ที่ ชร 1018.1/ว1805
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้วตามหนังสือ
ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)หน้า 84 ข้อ 10
งานบริหารงานคลัง
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ประกอบด้วย
ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการคลัง นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และ/หรือตําแหน่งตามแผน
อัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2558–2560)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 121 ข้อ 11
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(พชค.)ให้แก่
พนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
และเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงาน
เทศบาล ให้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ และ/หรือ
ตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังสามปี
(พ.ศ.2558–2560)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11
1.1.3 เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,757,760
2,189,760
2,189,760
1,369,260

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

85,320 บาท

จํานวน

67,200 บาท

1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
ประกอบด้วย
- ประเภทตามภารกิจ 2 อัตรา ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- ประเภททั่วไป 3 อัตรา ประกอบด้วย คนงานทั่วไป
(3 อัตรา) และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11
1.1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(พชค.)ให้แก่
พนักงานจ้าง
- ประเภทตามภารกิจ 2 อัตรา และ ประเภททั่วไป 3 อัตรา
ตามแผนอัตรากําลังสามปี
(พ.ศ.2558–2560) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 160,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอนแทนอื่นสําหรับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง
ในสังกัดกองคลังเทศบาลแม่สายมิตรภาพ จํานวน 11 อัตรา
ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 14
พฤศจิกายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11

จํานวน

586,560 บาท

จํานวน

81,420 บาท

รวม
รวม

796,000 บาท
286,000 บาท

จํานวน

210,000 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง
หรือตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0803/ว 357 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550
หรือตามหนังสือกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
คลัง หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 121 ข้อ 11
2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ในสังกัดกองคลังหรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบันตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้
70,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ
ในการส่งพนักงานเทศบาล และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล
เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

340,000 บาท
180,000 บาท

(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ของเทศบาลทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
ค่าจ้างทําแผ่นพับ วารสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และ
ค่าจ้างทําป้ายโฆษณาพร้อมติดตั้งค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าบริการ
ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)
ค่าจ้างเหมาบริการในการปรับปรุงข้อมูลผู้ชําระภาษีและ
ฐานข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โดยประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และค่าจ้างเหมา
บริการอื่น ๆ ตามความจําเป็นและความเหมาะสม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11
(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทําและปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์และปรับปรุง
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สําหรับใช้ในงานสารสนเทศ
เช่น การบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานการเงินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ระบบข้อมูลสารสนเทศของ อปท.(e-Plan) ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11

จํานวน

50,000 บาท

2.2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลภาคสนาม และการ
ให้บริการในการชําระภาษี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลภาคสนาม,
สํารวจข้อมูลแผนที่ภาษีฯ ให้เป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบผู้เสียภาษีรายใหม่ที่เปิดกิจการค้า
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 121 ข้อ 11
2.2.2.3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ชําระภาษีในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ชําระภาษี
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนที่มีหน้าที่ชําระภาษีให้
ท้องถิ่นให้ครบถ้วนและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 121 ข้อ 11
2.2.3 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร์
โต๊ะ ตู้ และทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในสํานักงาน
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเก็บ เอกสาร ซอง ธงชาติ
น้ําดื่ม กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 121 ข้อ 11
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ
เช่น สายไฟฟ้า อุปกรณ์ต่อพวง หลอดไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่
ในประเภทนี้ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

170,000 บาท
60,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรงถูพื้นไม้
กวาด สบู่ ผงซักผ้า น้ํายาล้างห้องน้ํา ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว
น้ํา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11
2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน เบาะ หัวเทียน ยางรถยนต์ ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นที่จัด
อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11
2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่า น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับใช้กับ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 121 ข้อ 11
2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดิสก์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง
เมาส์ แป้นพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,000 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,000 ซีซี
จํานวน 1 คัน แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(2) เป็นกระบะสําเร็จรูป
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 122 ข้อ 12

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
รวม

772,000 บาท
772,000 บาท

จํานวน

722,000 บาท

3.1.2 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร์
โต๊ะ ตู้ และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 121 ข้อ 11

จํานวน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม
1. งบดําเนินงาน
รวม
1.1 ค่าใช้สอย
รวม
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยระดับท้องถิ่น และการอบรม
จํานวน
การรักษาความสงบภายในรวมถึงการช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ตํารวจ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยระดับท้องถิ่น และเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน สังกัด
ศูนย์ อปพร. ทต.แม่สายมิตรภาพ และการอบรมการรักษา
ความสงบภายในรวมถึงการช่วยเหลือเจ้าพนักงานตํารวจ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 105 ข้อ 8
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรม
ทบทวนส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
จํานวน
ฝ่ายพลเรือน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรม
ทบทวนส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน สังกัดศูนย์ อปพร. ทต.แม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 105 ข้อ 7
1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมวินัย
จํานวน
จราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมวินัย
จราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 107 ข้อ 13

50,000 บาท

365,000 บาท
310,000 บาท
290,000 บาท

100,000 บาท

50,000 บาท

20,000 บาท

1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ฝึกอบรมใหม่)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ฝึกอบรมใหม่)ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 106 ข้อ 11
1.1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจกรรมวัน อปพร.
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจกรรมวัน อปพร.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 106 ข้อ 10
1.1.1.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ
และรักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณีต่างๆ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ และรักษาความสงบเรียบร้อย
ในงานประเพณีต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 106 ข้อ 9
1.2 ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ําดับเพลิง,ข้อต่อ
ทางแยกชนิดอะลูมิเนียม ,เติมผงเคมีแห้งถังดับเพลิงฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องรับส่ง-วิทยุ
เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
ประจําที่ 40 วัตต์ ประกอบด้วยตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย
ไมโครโฟน(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้า 131 ข้อ 47
2.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซื้อเลื่อยยนต์
เพื่อใช้ในการจัดซื้อเลื่อยยนต์ จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้า 118 ข้อ 4

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

20,000 บาท
20,000 บาท

รวม
รวม

55,000 บาท
55,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของ
กองการศึกษา พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี ตามตําแหน่ง
และอัตราที่ ก.ท. กําหนด จํานวน 4 อัตรา ประกอบด้วย
ผู้อํานวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ และ/หรือตามแผน
อัตรากําลังสามปี(พ.ศ.2558-2560) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561 )
หน้า 126 ข้อ 29
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีคุณวุฒิตามที่ ก.พ.รับรอง
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561 )
หน้า 126 ข้อ 29
1.1.3 เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกอง
การศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้า 126 ข้อ 29
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
ประกอบด้วย
- ประเภทตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก (3 อัตรา)
- ประเภททั่วไป คนงานทั่วไป (3 อัตรา)
และอื่นๆ ตามแผนอัตรากําลังฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 126 ข้อ 29
1.1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และอื่นๆ ตามแผน
อัตรากําลังฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้า 126 ข้อ 29

รวม
รวม
รวม
จํานวน

2,489,180
1,477,200
1,477,200
591,360

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

14,640 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

757,200 บาท

จํานวน

72,000 บาท

2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามผลการ
ประเมินและหลักเกณฑ์ที่กําหนด สําหรับพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง กองการศึกษา เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจในการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561 )
หน้า 126 ข้อ 29
2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษาตาม
ระเบียบฯ กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 126 ข้อ 29
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 126 ข้อ 29
2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
สังกัดกองการศึกษาและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ กําหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 126 ข้อ 29
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(1)ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ
จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงาน
เทศบาล ,พนักงานครูเทศบาล ,พนักงานจ้างสังกัดกอง
การศึกษาในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 126 ข้อ 29

รวม
รวม

834,080 บาท
270,080 บาท

จํานวน

204,080 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

434,000 บาท
274,000 บาท

(2)ค่าจ้างเหมาบริการ
จํานวน 174,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
-จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 คน รวม 154,000 บาท
และค่าจ้างเหมาจัดทําแบบพิมพ์/เอกสาร รวมถึงค่าจ้างเหมา
บริการอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท ฯลฯ ที่เป็นกิจการอํานาจ
หน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 126 ข้อ 29
(3)ค่าโฆษณาและเผยแพร่
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาการจัดทําวารสาร หรือ ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล การจัดทําแผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ วีดีโอ วีดีทัศน์ การ
จ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 126 ข้อ 29
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงานหรือ
ร่วมประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการต่างๆ หรือเลี้ยงรับรอง
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าประชุมในการร่วม
จัดกิจกรรมต่างๆของกองการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 126 ข้อ 29
2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพ
จํานวน
บุคลากรและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา ให้แก่
ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
สังกัดกองการศึกษา และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
หน้า 74 ข้อ 2

10,000 บาท

30,000 บาท

2.2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างของ
กองการศึกษาตามระเบียบฯ กําหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 126 ข้อ 29
2.2.3.3 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กเล็กและเป็นไป
ตามมาตรฐานการดําเนินงาน ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 47 ข้อ 2
2.2.4 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
กองการศึกษา ให้สามารถใช้งานได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 126 ข้อ 29
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
หน้า 126 ข้อ 29
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับอาคาร
สํานักงาน สถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 126 ข้อ 29
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 126 ข้อ 29
2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 126 ข้อ 29

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

130,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน
3.1.1.1 จัดซื้อชั้นวางรองเท้า
เพื่อใช้ในการจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเหล็ก แบบ 3 ชั้น ขนาดยาว
2 เมตร สูงไม่เกิน 75 เซนติเมตร ชุดละ 3,000 บาท จํานวน
8 ชุด รวมเป็นเงิน 24,000 บาท เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (จัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 116 ข้อ 2
3.1.1.2 จัดซื้อชุดรับแขก
เพื่อใช้ในการจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด ใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หน้า 116 ข้อ 2
3.1.1.3 จัดซื้อตู้เก็บของสําหรับเด็กเล็ก
เพื่อใช้ในการจัดซื้อตู้เก็บของสําหรับเด็กเล็ก (Color Box)
ชนิดมีฝาปิด 4 ช่อง จํานวน 44 ตู้ ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (จัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 116 ข้อ 2
3.1.1.4 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
เพื่อใช้ในการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด โดยจะต้อง
1. ทําด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ ขนาด 9 นิ้ว
2. มีฐานรองโต๊ะหมู่
3. มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 116 ข้อ 2
3.1.1.5 จัดซื้อโต๊ะอาหารสําหรับเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้
เพื่อใช้ในการจัดซื้อโต๊ะอาหารสําหรับเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้
นั่งได้ 6 คน ชุดละ 2,000 บาท จํานวน 10 ชุด เพื่อใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 116 ข้อ 2

รวม
รวม

177,900 บาท
177,900 บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

9,900 บาท

จํานวน

20,000 บาท

3.1.1.6 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จํานวน
เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู
เครื่องละ 44,000.- บาท จํานวน 1 เครื่อง(จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 118 ลําดับที่ 3

44,000 บาท

3.1.2 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 126 ข้อ 29
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1.1.1 โครงการจัดงานวันวิชาการ
เพื่อเป็นค่าดําเนินการจัดกิจกรรมวันวิชาการ เผยแพร่ผลงาน
วิชาการของครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กเล็กที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลแม่
สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 76-77 ข้อ 6-7
1.1.1.2 โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 76-77 ข้อ 6-7
1.1.1.3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัยเพื่อ
เตรียมรับการประเมินภายนอก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตร
ระดับปฐมวัยเพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก ให้แก่ครู
ผู้ดูแลเด็ก สังกัดเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 74 ข้อ 1

รวม
รวม
รวม

6,141,120 บาท
2,985,120 บาท
1,168,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

1.1.1.4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแล
จํานวน
เด็กปฐมวัย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย ประจําปี
พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้า 76-77 ข้อ 6-7
1.1.1.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน
(1.) ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ จํานวน 190 คนๆละ 20 บาท จํานวน 280
วัน เป็นเงิน 1,064,000 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลง
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 2561 ) หน้า 75 ข้อ 4
(2.) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จํานวน 14,000 บาท
เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา จํานวน 7
อัตราๆ ละ 2,000 บาท (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 74 ข้อ 2
1.2 ค่าวัสดุ
รวม
1.2.1 ค่าอาหารเสริม (นม)
จํานวน
1.2.1.1 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นนมยูเอชที
พร้อมดื่มขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่องราคา 8 บาท
จํานวน 190 คน จํานวน 280 วัน เป็นเงิน 425,600 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 74 ข้อ 3

20,000 บาท

1,078,000 บาท

1,817,120 บาท
1,817,120 บาท

1.2.1.2 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสันทราย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นนมยูเอชที
พร้อมดื่มขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่องราคา 8
บาท โรงเรียนบ้านสันทราย จํานวน 454 คน
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 944,320 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 74 ข้อ 3
1.2.1.3 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสันมะนะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นนมยูเอชที
พร้อมดื่มขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่องราคา 8
บาท โรงเรียนบ้านสันมะนะ จํานวน 215 คน
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 447,200 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 74 ข้อ 3
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. งบลงทุน
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาด (กว้างxยาว) 6x15 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ตามแบบที่เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพกําหนด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 65 ข้อ 75
2.1.2 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงบํารุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงบํารุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จํานวน 30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 126 ข้อ 29

รวม
รวม

330,000 บาท
330,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
3.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จํานวน
3.1.1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย จํานวน 1,816,000
บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
บ้านสันทราย จํานวนนักเรียน 454 คนๆ ละ 20 บาท
จํานวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 75 ข้อ 4
3.1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะ จํานวน 860,000
บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
บ้านสันมะนะ จํานวนนักเรียน 215 คนๆ ละ 20 บาทจํานวน
200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้า 75 ข้อ 4
3.1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย จํานวน 35,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสีโรงเรียนบ้านสันทราย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้า 94 ข้อ 4
3.1.4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสีโรงเรียนบ้านสันมะนะ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.
2559 - 2561) หน้า 94 ข้อ 5
3.1.5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะการแสดงกลองสะบัดชัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี(พ.ศ. 2559 - 2561)
หน้า 96ข้อ 11

2,826,000 บาท
2,826,000 บาท
2,826,000 บาท

3.1.6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาวงดุริยางค์โรงเรียน
บ้านสันมะนะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 96 ข้อ 10
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1.1.1 โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชน เช่น โครงการ To Be Number 1 โครงการ
วันเยาวชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 79 ข้อ 10
1.1.1.2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 79 ข้อ 10
1.1.1.3 โครงการจ้างเด็กนักเรียนทํางานในช่วงปิดภาคเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเด็กนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน เป็นการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของเด็กนักเรียน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 79 ข้อ 10
1.1.1.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ในปี 2559 ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 78 ข้อ 8
2. งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เพื่ออุดหนุนสโมสรไลออนส์แม่สาย โครงการเผยแพร่
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561)หน้า 80 ข้อ 12

รวม
รวม
รวม

210,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการคัดแยกขยะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการคัดแยกขยะ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 113 ข้อ 3
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการตรวจคัดกรองผู้
เสพยาเสพติด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการตรวจคัด
กรองผู้เสพยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561) หน้า 89 ข้อ 1
1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561) หน้า 91 ข้อ 1
1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561) หน้า 91 ข้อ 2
1.1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561) หน้า 91 ข้อ 4
1.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 92 ข้อ 6

รวม
รวม
รวม

285,000 บาท
285,000 บาท
265,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

1.1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมเพื่อความ
จํานวน
ปลอดภัยของพนักงานรถเก็บขยะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมเพื่อ
ความปลอดภัยของพนักงานรถเก็บขยะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 113 ข้อ 5
1.2 ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จํานวน
เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานสาธารณสุขและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 119 ข้อ 6
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
รวม
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
จํานวน
เพื่ออุดหนุนเป็นค่าดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานโดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานของ อสม. ในเขตเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ จํานวน 8 หมู่บ้าน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 192 ข้อ 7

20,000 บาท

20,000 บาท
20,000 บาท

120,000
120,000
120,000
120,000

บาท
บาท
บาท
บาท

80,000
80,000
80,000
80,000

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้ยากจนตามโครงการบ้านท้องถิ่น
ไทย เทิดไท้องค์ราชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 101 ข้อ 12

รวม
รวม
รวม
จํานวน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1. งบบุคลากร
1.1.เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง
ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่าง
เขียนแบบ นายช่างสํารวจ ช่างโยธา และ/หรือ ตําแหน่งตาม
แผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว (พชค.) เงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561) หน้า 126 ข้อ 29
1.1.3 เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561) หน้า 126 ข้อ 29
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างในสังกัด
กองช่าง ประกอบด้วย
- ประเภทตามภารกิจ 2 อัตรา ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
- ประเภททั่วไป 2 อัตรา
และ/หรือ ตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561) หน้า 126 ข้อ 29

รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,150,025
1,695,300
1,695,300
1,082,580

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

11,880 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

512,520 บาท

1.1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พชค.) ให้แก่
พนักงานจ้างในสังกัดกองช่าง ประกอบด้วย
- ประเภทตามภารกิจ 2 อัตรา ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
- ประเภททั่วไป 2 อัตรา
และ/หรือ ตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.25582560) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561) หน้า 126 ข้อ 29
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปี ให้แก่พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อเสริมสร้างขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561) หน้า 126 ข้อ 29
2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้
ในสังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559–2561) หน้า 126 ข้อ 29
2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษา บุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้ใน
สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559–2561) หน้า 126 ข้อ 29

จํานวน

46,320 บาท

รวม
รวม

1,836,725 บาท
286,725 บาท

จํานวน

132,925 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

118,800 บาท

จํานวน

15,000 บาท

2.2 ค่าใช้สอย
รวม
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จํานวน
2.2.1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
ตั้งไว้ 40,000 .-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆใน
การส่งพนักงานเทศบาลและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล
เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจากจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29
2.2.1.2 ค่าจ้างเหมาคนงานช่วยงานสาธารณูปโภค
ตั้งไว้ 80,000 .-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานช่วยงาน
สาธารณูปโภค ของเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจาก
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29
2.2.1.3 ค่าจ้างเหมาขุดลอกลําเหมืองต่าง ๆ
ตั้งไว้ 100,000 .-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอก
-ลําเหมืองแดง 20,000 .- บาท
-ลําเหมืองหนองบัว 20,000 .- บาท
-ลําเหมืองร่องทราย 20,000 .- บาท
-ลําเหมืองสันมะนะ 20,000 .- บาท
-ลําเหมืองมะขามป้อม 20,000 .- บาท ในเขตเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจากจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561) หน้า 126 ข้อ 29
2.2.1.4 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ 80,000 .-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงานต่างๆ งานจ้างทําวัสดุสิ่งของต่างๆ ฯลฯ ของเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ และค่าบริการอื่นตั้งจ่ายจากจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง
จํานวน
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561) หน้า 126 ข้อ 29

450,000 บาท
300,000 บาท

50,000 บาท

2.2.2.2 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้เป็นปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ30
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าสําหรับใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ,
ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในสํานักงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 31
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง และวัสดุอุปกรณ์
ในการก่อสร้าง และซ่อมแซม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561) หน้า 127 ข้อ 32
2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น ยางรถ ,
หัวเทียน ,แบตเตอรี่ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561) หน้า 127 ข้อ 33
2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับ
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถขุด เครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆ
ของกองช่างเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561) หน้า 127 ข้อ 34
2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้าย พรบ.
ควบคุมอาคาร ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ป้ายไวนิล ฯลฯ
ของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559–2561) หน้า 128 ข้อ 36
2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่
ชิป เมาท์ แป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาน(Hub),โปรแกรม
เขียนแบบ,โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 128 ข้อ 37

จํานวน

100,000 บาท

รวม
จํานวน

1,100,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ครุภัณฑ์อื่น
3.1.1.1 จัดซื้อชุดกระจกโค้งส่องทาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดกระจกโค้งส่องทาง จํานวน 10 ชุด
พร้อมเสาเหล็ก ศก. 4 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
(รวมค่าติดตั้งตามตําแหน่งที่เทศบาลกําหนด) (จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561) หน้า 109 ข้อ 20
3.1.1.2 จัดซื้อชุดไฟกระพริบเตือนพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดไฟกระพริบเตือนพลังงานแสงอาทิตย์
จํานวน 4 ชุด พร้อมเสาเหล็ก ศก. 4 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 2.50
เมตร (รวมค่าติดตั้งตามตําแหน่งที่เทศบาลกําหนด) (จัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561) หน้า 63 ข้อ 69
3.1.2 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่างๆของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559–2561) หน้า 126 ข้อ 29
4. งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่สาย ตั้งไว้ 250,000
บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่าง
สาธารณะประโยชน์ (ไฟกิ่ง) ท้ายซอย 2, 6, 7 หมู่ที่ 5
บ้านสันมะนะ ตําบลแม่สาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559–2561)
หน้า 55 ข้อ 33
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 113 ข้อ 2

รวม
รวม

368,000 บาท
368,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

88,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

250,000 บาท
250,000 บาท
250,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,130,000
1,130,000
1,100,000
1,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะและถังขยะรวม ให้ประชาชน
ทิ้งขยะลงในถังขยะเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
การเก็บขยะภายในหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 113 ข้อ 1

รวม
จํานวน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม
1. งบดําเนินงาน
รวม
1.1 ค่าใช้สอย
รวม
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่
จํานวน
ประชาชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี/กลุ่มผู้สูงอายุ/
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 68 ข้อ 1
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการถนนวัฒนธรรม
จํานวน
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการถนน
วัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 73 ข้อ 2
1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
จํานวน
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน แก่ผู้นํา คณะกรรมการชุมชน
และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน แก่ผู้นํา คณะกรรมการ
ชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพให้
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 68 ข้อ 2

30,000 บาท
30,000 บาท

590,000 บาท
590,000 บาท
590,000 บาท

100,000 บาท

100,000 บาท

100,000 บาท

1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานของเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานของเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 132 ข้อ 1
1.1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อย
โอกาส เช่น จัดทําราวจับ ทางลาดสําหรับผู้พิการฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 99 ข้อ 1
1.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 110 ข้อ 1
1.1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 101 ข้อ 11
1.1.1.8 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 71 ข้อ 12
1.1.1.9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ผู้พิการ เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้พิการในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 103 ข้อ 22

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

1.1.1.10 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 103 ข้อ 22
1.1.1.11 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 99 ข้อ 2
1.1.1.12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 104 ข้อ 4
1.1.1.13 โครงการอาสาปันสุข เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอาสาปันสุข
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 103 ข้อ 22

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1.1.1 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดและสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬา ได้แก่
การแข่งขันกีฬาประชาชน, การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ,
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 93 ข้อ 1

รวม
รวม
รวม

205,000 บาท
205,000 บาท
205,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

1.1.1.2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 93 ข้อ 1
1.1.1.3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและร่วมเป็น
เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในนาม
ตัวแทนของเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพหรือศูนย์กีฬา
ตําบล และค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 93 ข้อ 1
1.1.1.4 โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการส่งเสริมการออกกําลัง
กาย (จ้างผู้นําการออกกําลังกายแอโรบิคแดนซ์) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 93 ข้อ 1
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในงานประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา
เช่น ค่าจัดทําพานพุ่ม ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา เพื่อสักการะ
พ่อขุนเม็งรายมหาราช งานบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช
งานประเพณีทานหาแม่ฟ้าหลวง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 81 ข้อ 1
1.1.1.2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 81 ข้อ 1
1.1.1.3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 81 ข้อ 1

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รวม
รวม
รวม

387,000 บาท
290,000 บาท
290,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

1.1.1.4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 81 ข้อ 1
2. งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จํานวน
2.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
จํานวน 25,000บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีบวงสรวงพระบรม
อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ประจําปี พ.ศ.2559
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
หน้า 85 ข้อ 12
2.2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี (พรหม
มหาราชคัพ) ประจําปี พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
หน้า 98 ข้อ 17
2.3 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการนมัสการและสรงน้ําพระธาตุเจ้า
ดอยตุง ประจําปี พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
หน้า 86 ข้อ 14
2.4 อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการนมัสการและสรงน้ําพระธาตุ
เจ้าดอยตุง ประจําปี พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
หน้า 86 ข้อ 15
2.5 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
จํานวน 3,500 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี งานประจําปี พ.ศ. 2559 (ณ ลานอเนกประสงค์
ดอยตุง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 -2561) หน้า 87 ข้อ 16

40,000 บาท

97,000 บาท
97,000 บาท
97,000 บาท

2.6 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
จํานวน 3,500 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการงานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจําปี พ.ศ.2559 (ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 2561)หน้า 87 ข้อ 17
2.7 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
ประจําปี พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้า 87 ข้อ 18
2.8 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการพิธีรดน้ําดําหัวพ่อขุนเม็งราย
มหาราช ประจําปี พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561)
หน้า 87 ข้อ 19
2.9 อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการธรรมยาตราเดินขึ้นบูชา
พระธาตุดอยตุง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้า 88 ข้อ 20

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1.1.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสุสาน
บ้านเวียงหอม หมู่ที่ 4 ตําบลแม่สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสุสาน
บ้านเวียงหอม หมู่ที่ 4 ตําบลแม่สาย โดยทําการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
900.00 ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้าที่ 38 ข้อ 6

รวม
รวม
รวม

3,886,000 บาท
3,886,000 บาท
3,886,000 บาท

จํานวน

444,000 บาท

1.1.1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลอง
ชลประทาน 1L-RMC1 ฝั่งทิศเหนือ ท้ายซอย 6 หมู่ที่ 9
จํานวน
บ้านสันทราย ถึง ท้ายซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่
ตําบลแม่สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลอง
ชลประทาน 1L-RMC1 ฝั่งทิศเหนือ ท้ายซอย 6 หมู่ที่ 9
บ้านสันทราย ถึง ท้ายซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่
ตําบลแม่สาย โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพกําหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561 )
หน้าที่ 41 ข้อ 17
1.1.1.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต ลําเหมือง
สาธารณะชุมชนธนธานี-ไฟฟ้า-ไทยลื้อ หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม
จํานวน
ตําบลแม่สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต ลําเหมือง
สาธารณะชุมชนธนธานี-ไฟฟ้า-ไทยลื้อ หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม
ตําบลแม่สาย โดยทําการ ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
(รางวี) ขนาดปากรางกว้าง 1.80-2.00 เมตร ท้องรางกว้าง
1.00 เมตร ลึก 1.20-1.50 เมตร ยาง 385.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้าที่ 56
ข้อ 40
1.1.1.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีฝาปิด ซอย 3/1 (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่ จํานวน
ตําบลแม่สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีฝาปิด ซอย 3/1 (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 11 บ้านสันทราย
ใหม่ ตําบลแม่สาย โดยทําการ ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30-0.60 เมตร
ยาว 100.00 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้าที่ 61 ข้อ 60

172,000 บาท

267,000 บาท

218,000 บาท

1.1.1.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีฝาปิด ซอย 4/2 ฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้
จํานวน
ตําบลแม่สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีฝาปิด ซอย 4/2 ฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้
ตําบลแม่สาย โดยทําการ ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30-0.60 เมตร
ยาว 166.00 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 125,120 บาท และตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 237,880 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้าที่ 50 ข้อ 14
1.1.1.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีฝาปิด ซอย 5 (ฝั่งทิศตะวันตก) หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย
จํานวน
ตําบลแม่สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีฝาปิด ซอย 5 (ฝั่งทิศตะวันตก) หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย
ตําบลแม่สาย โดยทําการ ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30-0.60 เมตร
ยาว 174.00 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้าที่ 65 ข้อ 76
1.1.1.7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีฝาปิด ซอย 6 (ฝั่งทิศตะวันออก-เชื่อมโครงการเดิม)
จํานวน
หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย ตําบลแม่สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีฝาปิด ซอย 6 (ฝั่งทิศตะวันออก-เชื่อมโครงการเดิม)
หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย ตําบลแม่สาย โดยทําการ ก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.30-0.60 เมตร ยาว 42.00 เมตร พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้าที่ 59 ข้อ 51

363,000 บาท

380,000 บาท

91,000 บาท

1.1.1.8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีฝาปิด พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1
จํานวน
ฝั่งทิศเหนือ (ข้างวัดสันฐาน) หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้ ตําบลแม่สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีฝาปิด พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1
(ข้างวัดสันฐาน) หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้ ตําบลแม่สาย โดย
(1) ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30-0.60 เมตร ยาว 87.00
เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
(2) ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 1.70-3.20 เมตร ยาว 87.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
213.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้าที่ 37 ข้อ 3
1.1.1.9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีฝาปิด พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปิยะพร 3 จํานวน
(ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร ตําบลแม่สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีฝาปิด พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนปิยะพร 3 (ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร
ตําบลแม่สาย โดย (1) ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60-1.00 เมตร
ยาว 188.00 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (2) ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 188.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 56.40 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพกําหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 2561 ) หน้าที่ 42 ข้อ 24

280,000 บาท

522,000 บาท

1.1.1.10 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสาน
จํานวน
บ้านสันทราย หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตําบลแม่สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสาน
บ้านสันทราย หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตําบลแม่สาย
โดยทําการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 172,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้าที่ 60 ข้อ 55
1.1.1.11 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณข้างตู้
จํานวน
ชรบ. หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ตําบลแม่สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณ
ข้างตู้ ชรบ. หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ตําบลแม่สาย
โดยทําการก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 16.00 เมตร สูง 3.00 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
64.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้าที่ 48 ข้อ 3
1.1.1.12 โครงการขยายสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน
จํานวน
RMC2 ท้ายซอย 2 หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตําบลแม่สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน
RMC2 ท้ายซอย 2 หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตําบลแม่สาย
โดยทําการ ขยายสะพานเหล็กขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาว 9.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้าที่ 60 ข้อ 56
1.1.2 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
เช่น ซ่อมแซมถนน คสล. ถนนเลียบคลองชลประทาน RMC1,
ถนนเลียบคลองชลประทาน RMC2, ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 2L-RMC1, ถนนปิยะพร 7, ถนนซอย 5
บ้านสันทรายใหม่ ถึง ท้ายบ้านสันมะนะ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้าที่ 126 ข้อ 29

172,000 บาท

400,000 บาท

61,000 บาท

100,000 บาท

1.1.2.2 โครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด
ภายในเขตเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหินคลุกเพื่อใช้ดําเนินการซ่อมแซม
ถนนที่ชํารุด ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรเตจ๊ะวันดี ,ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร หมู่ที่ 4 ,ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 ,
ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9,ถนนซอยมะเขือเทศ หมู่ที่ 9,
ถนนเลียบคลองชลประทาน 2L-RMC 1 ,ถนนเลียบคันพนัง
กั้นแม่น้ําสาย และถนนสายต่างๆภายในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 44 ลําดับที่ 34
1.1.2.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ ตําบลแม่สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ ตําบลแม่สาย โดยทําการซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสายเดิม และติดตั้งลําโพงฮอร์น ตามแบบ
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพกําหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้าที่ 55 ข้อ 35
1.1.2.4 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลแม่
สายมิตรภาพ หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย โดยทําการปรับปรุง
ขุดล้างสีเดิมออก พร้อมทาสีใหม่ ตามแบบเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้าที่ 62
ข้อ 65
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
1. งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกําจัดศัตรูพืชและสัตว์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการกําจัดศัตรูพืชและสัตว์
เพื่อให้เกษตรกรในเขตเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรและการควบคุมพาหะนําโรค ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 112 ข้อ 10

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

76,000 บาท

จํานวน

140,000 บาท

รวม
รวม
รวม

70,000 บาท
70,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

2. ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุการเกษตร
จํานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ดิน ปุ๋ย เถ้าแกลบ
เผา เลื่อยตัดกิ่งไม้ มีดขอตัดกิ่งไม้ จอบ เสียม พลั่ว ส้อมพรวน
ส้อมตักหรือวัสดุการเกษตรอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 126ข้อ 29

20,000 บาท
20,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
1. งบกลาง
งบกลาง
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อสมทบเป็นค่าเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป(ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง/
ค่าตอบแทนรายเดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29
1.2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์
จํานวน 46 รายๆ ละ 500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561) หน้า 102 ข้อ 15
1.3 สํารองจ่าย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบปัญหา หรือได้รับความเดือดร้อน ตามอํานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 109 ข้อ
1.4 รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.4.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ จํานวน 180,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของจํานวนยอดเงินจัดสรรงบประมาณตามรายหัวประชากร
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ประชากร 8,966 คน x 20 บาทเป็นเงิน 179,320 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561) หน้า 92 ข้อ 8

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,833,970
1,833,970
1,833,970
196,470

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

276,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

230,500 บาท

1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่จับกุม
ผู้กระทําผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561)
หน้า 126 ข้อ 29
1.4.3 ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จํานวน 45,500.- บาท
เพื่อการส่งเสริมกิจการและการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29
1.5 เงินช่วยพิเศษ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าทําศพของผู้บริหาร รองนายกฯ
เลขานายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559–2561)หน้า 126 ข้อ 29
1.6 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)

20,000 บาท

611,000 บาท

